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Brașovu, piața mare Nr. 22.
Inserate mai primea cil în VI an a: 
Jiwlo^fMosse, Haasen-stein & Vogler 
(OttoMaas),Heinrich Schalelc, Alois 
Hemdl, M.Dukes, A.Oppelik,J. Dan
neberg; în Budapesta:!. V.Oold- 
her ger, Anton Mesei, Eckstein B er nut; 
tn Frankfurt: G.D.Daube; îixHam- 

burQft A. Steiner..'
Prețuiri inserțiuniloru: o serii, 
garmondu pe o colână 6 cr. 
ai 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

dup zi tarifă și Învoi61ă.
Reclame pe pagina IH-a o se

nă 10 cr. v. a. s6u 30 hani.
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Brașovu, Mercur! 21 Septemvre (3 Octomvrie)

„Gazeta" iese în fle-oaro <]i.
A&onamenîe penim Austro-UngMia 
Pe unii anti 12 fl., pe ș6so luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentru. România și străinătate: 

Pe unu anu 40 tranol,pe ș6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumeră la tdte ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentul! pentru Brașov!: 

laadministraținne, pi ața mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe nhugnft 
10 fi., pe șese luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casi: Pe unu ami 12 fl., pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii osemplaru o cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atâta! abonamentele câtă și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

ZSTovi alocnaxxien.tfi
la

„GAZETA TRANSILVANIEI**.
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vor! abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 30 Septemvrie v.
..Trăimă în epoca proceseloră 

politice.
Celu mai mare și mai penibilă 

procesă politica ală timpului de 
față este în ajun de-a se desfășura 
în Qermania.

Le este cunoscută cetitoriloru 
noștri câta șensațiă a produsă în 
Germania publicarea unui estrasu 
din memoriile răposatului împărat 
Friderică, care cuprinde anii 
răsboiului franco-germanu 1870 și 
1871.

Revista „ D eutsche Rundschau ", 
în care s’a publicată acestă es
trasu observă, că răposatulu îm
părații însuși a împărtășită trimi- 
țătorului memoriile sale, din cari 
acesta spre a fi discret împărtășesce 
numai unu estrasu.

In însemnările memoriale ale 
împăratului Fridericu se oglindeză 
nobleță caracterului și a sentimen- 
teloru acestuia și din cuprinsulu 
loră iesu la ivelă generbsele in- 
tențiuni și adevăratulu liberalismă, 
ce’lu nutrea elă în peptulu său, 
arețendiî de dorulu ca odată, când 
îlă va cliiăma provedința pe tronu, 

se potă realisa înaltele sale idei 
pentru binele și fericirea poporu
lui germană.

Din estrasulă publicată în „Deut
sche Rundschau“ mai reiese încă, 
ca reposatulu împerată, pe atunci 
prință de coronă, a fostă mai de 
multe ori în conflictă de idei cu 
prințulă Bismarck, pe când pe ma- 
reșalulă Moltke îlă laudă și’lă ad
miră necondiționată.

In deosebi a fostă cestiunea 
proclamării împărăției germane, 
care a adusă în conflictă pe prin
țulă de coronă cu Bismarck, căci 
pe cănd acesta (bcea, ca tr.ebue 
se se. aștepte dela timpă desvol- 
tarea cestiunei germane, Friderică 
cerea ca se, se folosescă momen- 
tulă favorabilă, se se proclame 
împărăția germană și să se pro
cedă în casă de lipsă cu totă e- 
nergia față cu principii germani.

„Eu — scrise prințulă de cq- 
rână la 24 Ianuarie 1871 — mă 
semtă ca Germană, nu cunoscă 
nici o deosebire între Bavarezi, 
BadensI și cum se mai numescă 
locuitorii celoră 33 de patrii, însă 
nu voescă să mă amestecă nici
decum în afacerile loru interne 
seu să, le răpescă individualitatea. 
O de m’ar privi toți Germanii pe 
mine și pe soția mea ca ai loră 
și nu ca nisce Prusian!, cari se 
impună! “

Grija cea mai mare i-o făcea 
prințului de corănă reconstruirea 
națională și liberală a vieții de 
stată în Germania. După atâtea 
jertfe ce le-a adusă poporală ger
mană, <jice elu, este în dreptă de 
a aștepta dela dinastia Hohen- 
zollern să se realiseze visurile sale 
privi tore la restabilirea împărăției 
pe base adevărată liberale.

Dex- nu toți gândeau ca den- 
sulu. Elă .recunosce, că în Ger
mania nu se guverneză în spiritulă 
seu și esclamă în însemnările sale 
dela 7 Martie făcute în Ferrieres : 
„Mă îndoiescă. în sinceritatea pen
tru reconstruirea în sensă liberală 

a imperiului și credă, ca numai 
unui nou timpii, care va ave să 
socotescă cu mine, îi [va fi dată 
a-o vede realisată...“ „Eu voiu fi 
celă dintâiu principe, care va păși 
înaintea poporului său sinceră și 
fără de reservă devotată institu- 
țiuniloră sale constituționale... nu 
voiu aduce cu mine sentimente de 
de ură în contra Francesiloră,. ci 
mai multă nisuința de împăcare."

Ca pe timpulă. când trăia în
că împăratulu Friderică, se năs
cu și în urma publicării, memori- 
iloru lui o viuă.și vehementă dis- 
cussiune în pressa liberală progre
sistă de o parte și în pressa conser
vativă și bismarkiană-reacționară 
de altă parte. Progresiștii au cău
tată să esploateze ideile depuse 
în însemnările memoriale în fa- 
vbrea loră și camărturiă viuă, că 
ideile loră nu potă fi dușmane 
statului, cum susțină creaturele 
lui Bismarck, după ce ele au fostă 
nutrite chiar de ună rege prusian 
și de ună împărată germană. Con
servativii însă s’au silită înzadară 
de a* slăbi valorea memoriiloră 
declarându-le de fulse.

In cele din urmă însuși can- 
celarulu și-a perdutu pațiența și 
într’ună „raportă imediată" cătră 
împăratulă se silesce a șterge e-, 
fectulă ce l’au produsă memoriile 
numindu-le false, der admițendă 
totodată că ar pute să fiă și ori
ginale și cerendă dela împăratulă 
voia de a pute cerceta pe cale ju- 
decătorescă cine e autorul publica- 
țiunei și de a’lu trage la răspun
dere pentru că a „divulgată secrete 
de stată".

Bismark dă în acestă raportă 
o dovadă eclatantă despre spiri
tulă său autoritară, der și despre 
slăbiciunile sale. Par’că ar voi să 
stea ca ună archangelă cu sabia 
de focă la porțile Germaniei și să 
ferescă să nu între cumva în îm
părăția idei în adevără liberale și 
progresiste seu, cum le numesce 

elă, idei revoluționare și de dis- 
cordiă intendră.

Destulă, că s’a pusă deja în 
scenă marele procesă în contra 
urzitoriului publicațiunei și a foiei 
„Deutsche Rundschau" spre a salva 
pretinsulă interesă ală statului.

Profesorală Geffken, care a fostă 
ună șiră lungă de ani în servi- 
ciulă diplomatică ca consiliară 
secretă, unulă din contrarii poli
tici ai d-lui Bismark, e deocam
dată victima acestui procesă cu- 
riosă, care denotă înainte de tdte, 
că Germania numai liberă și mul- 
țămită nu este.

rjxiixr
In Anglia situațiunea politică din 

afară continuă a fi considerată ca ptici- 
nică. După o telegramă sosită din Lon
dra, secretarul! de stată Fergussoii în- 
tr’o vorbire ce a ținut’o în Lanchester 
s’ar fi declarată în sensulă, că în cur
sul! celoră trei ani din urmă n’a fostă 
ună singură intervală, în care afacerile 
politice esterne să fi dată bănuell, că se 
va conturba pacea și că în cursulă aces- 
toră ultimi 3 ani mersul!' paclnică spre 
progresă ală comerciului și industriei a 
fostă totă așa de puțină amenințată ca 
și acuma.

** *
„Corespondance’ de l’Estu primesce 

din Monastir, din isvoră turcesc!, cu 
data de 18 Septemvre, următorele:

„Guvernul! imperială, care nu ia 
nici o măsură spre a se apăra contra 
uneltirilor! grecescl și bulgărescl în Ma
cedonia, a credută de bine să se arate 
forte energică față cu Albanesii. Aici 
și la Corița s’au făcută perchisițiunl forte 
severe în scopă d’a pune mâna pe tdte 
documentele relative la mișcarea na
țională.

La Corița s’au aflată numărdse pro- 
clamațiunl din partea comitetului al- 
banesă din BucurescI precum și cărți 
didactice în limba albanesă. S’au con
fiscată d’asemenea diverse lădi conți- 
nendă cărți de citire. In aceste cărți 
s’ar afla unele pasage care ar pute să 
ațîțe pe Albanesl.

Nu se scie pănă acum care este 
resultatulă perchisițiuniloră d’aici. Deo-

FOILETONUhO „(JAZ. TRAN’S.11

(2)

Cipariu și filologia română.
Când însă cugetăm! la vecurile ur- 

mătore, se nasce în noi convingerea, că 
orl-ce comerciu și ori-ce instituțiune cul
turală, disciplinl politice și de stată au tre
să stagneze, să chiar dispară. Apoi ur
mă înlocuirea limbei române prin slavo
nă în scdla și în biserica română. Ve- 
curl întregi amu fostă nevoițl se pro
gresăm! succesive în acestă stată deplo
rabilă,

E însă legea naturală aceea, în. ur
marea căreia țelina sterilă devine agru 
productivă ; e bunulă naturală acela, care 
conserveză unu prerogativă sfântă prin 
misteriosele sale modalități; e dreptulu 
naturei acela, care apără bunulă natu
rală chiar și prin forța brută.

Și fiind-că autorulă legei naturale e 
constantă și imutăbilă' în lucrurile sale, 
e evidentă că justiția sa absolută res- 
pecteză bunulă naturală. Numai, mai' 
numai pe acesta cale amărămasă în le

gitima și strămoșesca nostră ereditate: 
în limbă., Șj calamitățile seculare au 
imprimată în corpulă ei urme, cari portă 
și voră purta timbrulă aceloră epoce 
de tristă memoria. Atunci nu1 e mirare, 
decă primii cultivatori ai limbei nostre 
în zelulă și în dorul! loră de a ne ve
de limba limbă, de a o sci curată de 
acelă noiană de elemente străine, s’au 
dimisu pe calea analogiei și a com- 
parațiunei a anunța de cuvinte româ
nesc! cuvinte de origine evidentă slave.

E dreptă, că între denșii erau unii 
ca p. e. P. Maior!, care ținea contă de 
evoluțiunea istorică a limbei și I. E; Ră- 
dulescu recomanda studiulă cărtiloră și 
hrisdvelor! romane din care să ne Iu-, 
ămă materialul! necesară pentru limbă; 
totuși acesta nu a scutită filologii ro
mâni de a nu li se face imputarea, că,, 
au puțină cunoscință de principiile filolc. 
gice seu, că le lipesce simțul! „istorico- 
morală11. (Vecii princii de limbă de T. 
Cipariu pag. 234).

• Urmările fură, că studiul! filologiei 
nu numai se;suspendă peună timpă ore- 
care, der, chiar devenise ună lucru odios!, 

ca să nu die! ridiculu, înaintea nostră. 
(Principii de 1. și s. p. 235).

Intru acestea contrarii noștri continuau 
cu o. diligință. rară a disputa latinitatea 
limbei nostre etc.

In mijlocul! acestei încurcături și stări 
nenaturale păși T. Cipariu în studiile sale 
filologico-etimologice și spuse lumei, spu
se străinilor!, că limba română nu e o 
promiscuitate hematologică,'nu e slavă, 
nu e grec! etc., ci e adevărata limbăla- 
tină. Archaismulu, elementele străine au 
întrată în densa prin contractul! perpe
tuu cu străinii, prin forță, der atunci, 
când limba română era deja formată și 
constituită după legile sale proprii, ci nu 
în epoca formațiunei, în care casă s’ar 
mai admite verosimitatea ipoteseloră con
trare : martore ne sunt! formele abun

dente și materialul! vechiu ală limbti.
Nu multă, și gramatica și ortografia 

ț-.omână din nou fu băgată în focă, lup
tele interne se împrospătară de trei ori 
prin sistemulă de limbă și ortografia ală 
feric'.ților! A. Trib. Lauriană și Ioană 
Maiorescu, primul! ca etimologistă es- 
tremă, ală doilea ca fonetistă estremu. 

Indată după denșii pășesce T. Cipariu ca 
etimologistă moderată.

Sistemulă său ortografică basată pe 
dialectele și monumentele vechi, îlă pu
blică la 1841 sub titlul!: „Extract! de 
ortografiă cu litere latinescl pe temeiulă 
limbei și ortografiei bisericescl și ose
birea diâlecteloră, precum s’a u^ifiată dela 
1835 în tipografia din Blașă.ffik

Lumina ce s’a produsă în filologia 
română prin aparența acestui opă e ne 
negabila, căci pe lângă constatarea di- 
feriteloră dialecte s’a descoperită dife
rența esistentă între dialectulă eclesiastică 
și profană. Prin acesta ni s’a făcută po
sibilă cunoscerea evoluțiunei istorice a 
limbei nostre, er prin acesta amă fostă 
induși în fondulă preistorică ală limbei 
și în formele sale originale.

In așa clisa literatură profană, seu 
în cronică, aflămă numai purismulă lim
bei. Nutrită de convingerea acesta Ci
pariu stărue, „ca limba bisericescă să ne 
fiă de basă, pe care să se rădice murii 
solidl ai acestui edificiu măreță cătră 
culmea lui.11 Apoi provocă pe toți ama
torii și cunoscătorii însuflețiți de- acestă 
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camdată se asigură că poliția a confis
cata un& pacheta de eseinplare din dia- 
rula albanesfi ala societății „Dritau.

Eu mă întreba de ce folosă pota fi 
persecuțiunile contra învățământului le
gala și cu desăvârșire legitima ala lim- 
bei albanese pe câta timpa propagan- 
delora streine li se dă carte albă.11

.4.

SCIJK1LE DILEI.
„Pester Lloyd11 aduse cjiLle trecute 

soirea, că generalula Traiană Doda ar 
fi demisionată din funcțiunea onorifică 
de președinte ala fondului fostului regi- 
menta de graniță Nr. 13. In privința 
acesta se scrie aoum din Caransebeșa 
Ziareloră ungurescl în moda tendențiosa, 
că Doda numai pentru aceea a demisi
onată din. acestă funcțiune, pentru ca 
să provoce demonstrații în favorula său și 
că adunarea generală a comunității de 
avere între strigări demonstrative sgo- 
motose a trimisa la generalula Doda o 
deputațiune de 24 membri cu scopula ca 
să-la înduplece a-și revoca abcjicerea. 
Deputațiunea a fosta condusă de Popo- 
vicl, protopopulă Orșovei. Traiană Doda 
a primita rugarea deputațiunei și și-a 
revocata abdicerea.

* * *
Presbiteriula evang. ala bisericei 

maghiaro-slave din Mezobereny, după 
cum cetimă în diarele ungurescl, a fă
cuta în adunarea presbiterială dela 9 
Șeptemvre un însemnata pasa pentru 
a estermina panslavismzdu din biserica e- 
vangelică dela Bekes. Adunarea a hotă- 
rîta, ca în mănia „agitatoriloră" pan- 
slaviștl din protopopiatula evang. ala 
Bekes-ului, rugăciunile în biserică se se 
facă în limba ungurescă. Asemenea s’a 
hotărîtă ca în viitora toți școlarii să fiă 
catechisați de două ori pe săptămână 
în limba maghiară. Pentru ca biserica 
să potă suporta cu succesfi lupta por
nită contra panslaviștiloră ce se țină de 
acestă biserică, presbiteriula a hotărîta 
să se înființeze una fonda de 10,000 fi. 
sub numele „Frăția maghiară.0 — Por
niri fatale și primejdiose!

* * *
In părțile Clușului mai mulțl pomi, 

cu deosebire meri, aw înflorită a doua 
oră, ba unii din ei au produsa a doua 
oră chiar și fructe.

* * *
„Reuniunea de binefacere a femei- 

lorh maghiare protestante din Brașovă11 
va da la 6 Octomvre n. c. în sala Ote
lului Nr. 1 din loca o cină comună ur
mată de petrecere cu jocă. Scopula este 
ajutorarea copiilora săraci la sărbătorile 
Crăciunului. Prețuia întrărei 80 cr.

* * *
Regele Garolu a conferita marea 

cruce a ordinului „Corona României11, 

locot,-mareșalului Cariani, comandantulă 
corpului de armată din CluȘă.

* *
Trenă de plăcere la Viena. Din inci- 

defitula esposiției jubilare' în Viena, sub- 
semnatula birou' a dispusa să se aran- 
geze una. trena de plăcere dela Brașova 
la Viena și îndărăta cu . una preța scă
zuta de 50% pentru fiăcare din clasele 
I-a, a Il-a și a IlI-a. Călătoria se va 
face din Brașova pănă la Clușa (din 
Brașova trenula va pleca Luni sera în 
8 Octomvre a. c. la orele 7 și 10 min.) 
cu trenula de persăne obicinuita, er din 
Clușa la Viena se va face cu una trenă 
accelerată separată. Precarea din Clușa 
va ave loch Marți, în 9 Octomvre a. c. 
6 ore dimineța, er sosirea în Viena va 
fi Marți, 9 Octomvre a. c. 9 ore sera. 
Doritorii din jurula stațiuniloră înveci
nate ale Clușului, cari voră să ia parte 
la acestă călătoriă, încă se pota bucura 
de acesta preța redusa de 50 % la dus 
și întorsa. Biletele de drumfi ale aces
tui trena au valore 30 de dile și îndrep- 
tățescfi pe călători a face două între
ruperi (odată în Pesta și încă odată) și 
ce privesce bagagiulă, au libertatea de 
a lua cu sine bagagiu de 25 kilo greu
tate. Pentru copiii mai mici de 10 ani 
se va face o reducere de preța deose
bită. Pentru comoditatea celora ce vora 
să participe la acâstă eftină și rentabilă 
călătoriă, au să se facă insinuările cela 
multa pănă în 3 Octomvre a. c. la sub- 
semnatula- birou, unde se voră da tote 
deslușirile, chiar și pentru încuartirare 
și menagiare în Viena. Observăma, că 
pentru participant va fi de mare inte
resa presența împăratului Germaniei, a 
Regelui Serbiei, precum și deschiderea 
noului teatru ala Curții. — Biroulu oră
șeneștii pentru eliberarea bileteloru de drum 
ale calei ferate de stată reg. ung.

Representațiune în afacerea răscum
părării regaliilorîi.

(Urmare.)

Cașuri analoge s’au întâmplata și 
acolo, unde proprietarulă nu-șl adminis- 
treză singură proprietatea, ci personalulă 
economică pre zelosă a efectuită eco- 
nomisărl la contribuția fără scirea și 
învoirea proprietarului.

Fără vina proprietarului actuală, s’a 
întâmplată și aceea, că la acuirarea 
de proprietăți urbariale prin schimbă, 
cumpărare, seu altă cale, antecesorulă în 
proprietate, a tăinuită adevăratulă venită 
și astfelă sub contribuția s’a pusă ună 
venită mai mică decâtă a fostă celă 
reală.

In tote aceste cașuri ar fi cea mai 
nesuferită vătămare a dreptului, decă 
averea cuiva s’ar confisca fără desdau- 
nare, pentru că o a treia personă străină 
de elă fără scirea și conlucarea lui a 

plătită mai puțină contribuția decâtă ar 
fi trebuită să plătescă.

■ Afară de cașurile acum înșirate 
credemă și scimă chiară, că s’a întâm
plată și aceea, că siguri proprietarii au 
făcută declarații neesacte și prin acesta 
scărindu-șl contribuția, au. păgubită' 
statulă în realitate.

Fiind-că fără îndoială există și astfelă 
de cașuri, suntemă nevoițl a-le considera 
și pe acestea după mentă.

A apăra fapte necorecte nu voimă 
și nu ne ținemă de datorința nostră. Re- 
gretămă adâncă, că societatea omenescă 
relativă la împlinirea consciențiosă a da- 
torințeloră nu a ajunsă încă la acea 
înălțime ideală, încâtă fiăcare să-și îm- 
plinâșcă cu credință datorințele cătră 
stată.... Dâr fiindă că trebue să calcu- 
lămă cu împrejurările' date în realitate, 
suntemă siliți a ne scoborî din impe- 
riulă ideiloră morale pe pământă și a 
examina după prescrisele legiloră res
pective, că tăinuirea venituriloră acum 
prescrise cu ce o pedepsesce legea.

Regularea dăriloră de venită este 
făcută în art. de lege XXVI, din 1868 
și ca basă a statoririi loră suntă luate: 
declarațiunea voluntară a partideloră și 
cercetarea oficială. In acestă lege pen
tru întârzierea declarațiunii seu pentru 
declarațiune necorectă nu este normată 
nici 6 pedepsă, ci relativă, la dările de 
venită suntă a se aplica disposițiunile 
art. de lege XXI din 1868 despre mani
pularea impositeloră publice. §. 90 din 
acestă legă — pe care compilația ofi
cială a legiloră și ordinațiuniloră despre 
darea de venită în capit. 10 îlă ampli
fică și Î10 detailează — prescriă, ca a- 
cela, care face o declarația falsă cu scop 
de scurta erarulă cu mtențiune, are să 
se pedepsescă cu suma de 1—4 ori luată 
a diferenței dintre vemtulă reală și celă 
declarată.

Prin urmare cea mai mare pedepsă 
a tăinuirii venitului adevărată este suma 
împătrită a dării de venită.

Acum să vedemă, că acestă pedepsă 
în ce proporția stă cu paguba, pe care 
ar ave-o proprietarulă vinovată, decă 
capitalulă de desdaunare s’ar plăti după 
planulă conținută in proiectulă guver
nului.

Darea de venită după regalii este 
10% din venită, er venitulă fiindă egală 
cu 50% din valorea d'e capitală a drep
tului, este evidentă, că darea de venită 
a statului corăspunde cu %% 'din va
lorea de capitală a dreptului regală. Decă 
prin urmare cineva prin declarația sa 
falsă păgubesce statulă dn darea le ve
nită, paguba acesta se urcă la %! din 
palorea de capitală . a dreptului regală, 
și decă acesta se descopere, elă se cote 
ăedepsi cu 2°/0 din valorea mai susă 
mită. Dâcă acum presupunemă casulă, 
că cineva încependă dela 1882 pănă la 

finea anului presentă, adecă în decursă 
.de 7 ani a păgubită neîntreruptă statulă 
Lin aceea, că a dată o declarația falsă 
a venițului, suma pagubei din 7 ani totă 
nu face, mai multă decâtă 3’/2%, pentru 
care cea mai mare pedepsă ce se pote 
aplica conformă legii, n’ar pute fi mai 
mare decâtă darea neplătită luată de pa
tru ori, seu 14% din valorea de capitală 
a dreptului.

Er în locă de pedepsă cea mai grea 
pentru cea mai grea vină, proiectulă gu
vernului voesce să enunțe perderea în
tregului capitală corespundătoră venitu
lui nedeclarată.

(Va urma)

t Mareșalulii Bazaine.
Săptămâna trecută a reposată în 

Madridă mareșalulă Bazaiile, cunoscută 
de comandantă ală armatei Rinului în 
răsboiulă franceso-germană dela 1870. 
Bazaine a fostă cunoscută mai întâiu ca 
comandantă ală corpului de expedițiune 
francesă din Mexico, sub ală cărui scută 
șl-a instalată archiducele Maximiliană 
domnia în acestă țâră, care după pleca
rea trupeloră francese din Mexico a 
avută ună sfîrșitu atâtă de tragică pen
tru elă. Bazaine a fostă urzitorulă fa
talului decretă, în urma căruia toți re
publicanii prinși cu armele în mână au 
fostă fără milă împușcațl. Bazaine a în
duplecată pe Maximiliană să subscrie 
decretulă și președintele Juarez s’a pro
vocată la acestă decretă spre a justifica 
refugiulă său de a agrația pe archidu
cele, care era prinsă în Gueretaro.

Cu trei ani mai târdiu Bazaine a 
comandată oștirile francese în bătăliele 
dela 14, 16 și 18 Augustă 1870. In a- 
ceste' bătălii elă a încercată totulă spre 
a reeși victoriosă, der s’a dovedită, du
pă judecata militariloră Germani, ba ună 
generală mediocru. Cu tote acestea 
era să învingă pe Germani la Mars-la- 
Tour și numai jertfeloră colosale cele-a 
adusă corpulă ală.III-le de armată pru- 
siană este a se mulțămi succesulă Ger- 
maniloră. După bătălia dela Gravelotte 
Mareșalulă Bazaine, fiindă tăiată linia sa 
de retragere la Parisă, a fostă silită să 
se retragă îndărătulă forturiloră dela 
Metz.

Este o cestiune deschisă decă Ba
zaine ar fi putută să scape de aici spăr- 
gendă linia inimicilorO. De trei ori a 
încercată să spargă acestă liniă, der fără 
resultată. Francesii susțină că încercă
rile acestea n’au fostă destulă de ener
gice și seriose, că Bazaine, audindă de 
proclamarea Republicei, a voită să con
serve armata lui Napoleonă șia'diploma- 
tisată jucândă ună rolă politică dubiosă. 
In cele din urmă a trebuită să capitu
leze și elă cu totă armata și să mergă 
în captivitatea germană.

limbă, să ajute din tote puterile edifica
rea acestui „Sionă românescă.“

Der opulă prin care a produsă o ade
vărată revoluțiune reformătdre în filolo
gia română este: „Pricipie de limbă și 
scriptură.11 Din acesta cunoscemă dorulă 
lui Cipariu, vasta sa erudițiune, de aici 
concludemă la totă individualitatea sa, de 
aici primimă convingerea, că Cipariu s’a 
născută pentru limbă.

Abstragendă dela nobleță scopului} 
chiar și numai o muncă atâtă de con- 
sciă și seriosă e suficientă unui muritoră 
să ’șl câștige nemurirea. Pentru aceea, 
înainte de a termina acestă articolă, ce’lă 
dedicămă memoriei scumpe a ilustrului 
filologă dela Ternave din incidentulă ani
versării prime a decedării sale, ne permi- 
temă a ne face cunoscința opului fiă și 
numai pe apucate.

E vorba, că concepuse în densulă 
ideia de a redacta ună c|iară, care să fiă 
depositarulă cercetăriloră și studiiloră fi- 
lologico-istorice române. Ideia luă trupă 
la 1847 în 25 Ianuarie prin înființarea 
„Organului Luminării11, care însă, după o 
durată de ună ană și vr’o trei luni, fu 

suprimată prin evenimentele anului me
morabilă 1848. Resultatele obținute au 
fostă publicate la 1866 în o nouă ediți- 
une revăzută și complectată. Scopulă 
autorului se găsesce îndată în articolulă 
primă și se resumeză în: „LITERE la
tine , și LIMBA câtă s’a pute măi cu
rată11.

Ortografia cu litere latine, latine! 
Credemă, că acesta nu pote fi o utopiă, ci 
ea este o disposițiune testamentală a ace- 
loră doi magi dela Sudă, Șincai și Maioră, 
a cărei execuțiune a fostă încredințată lui 
T. Cipariu. Abia însă se apuca de lu
cru și obstaculele îi și năvăliră poteca 
— alt-cum destulă de troenită — dificul
tăți cruciade fură puse în perspectivă ca 
afrontă nobileloră nisuințe, ba chiar ana
teme sburară peste capulă lui Cipariu și 
Barițiu și asupra acelei pleiade ilustifd,' 
care voia cu totă prețulă să ne curățim c 
de „sdrențele ciriliane11, cum numiau ei 
cirilele.

Pe când se înființase „Organulă Lu
minării" între noi nu crasa întru atâtă 
retrogradismulă, ca opacismulă. Și de 
aici e esplicabilă rîvna și energia des- 

voltată încă în primulă numără ală „Or
ganului Luminării11. Cipariu după ună 
studiu îndelungată și profundă, încărun
țită în filologii, cu eruditulă său apărată 
sciințifică se credea pe sine de o auto
ritate, de ună magistru, căruia aveamă 
să ne subordonămă. Și cu totă drep- 
tulă ! Der fanatismulă unora și egoismulă 
altora nu cedară savantului nostru. Când 
permitemă acâsta nu suntemă accesibili 
a-’i atribui nimbulă infalibilității, ci ți
nemă numai contă de starea ortografiei 
române și de cele două extremități date 
de Maiorescu-Lauriană, între cari Cipa
riu luase calea cea mai bună, nu căci 
în ultima analisă și ortografia prin sistemo 
și dispute conscii și seriose ajunge la 
perfecțiune, pre cum aurulă prin focă la 
lămurire, numai acestea lipseau la cei 
mai aprigi cârtitori.

Cu doi ani mai târejiu „Gazeta Tran
silvaniei11 începu și ea a aplica literile 
latine. La multele der bătrânele stăru
ințe ale lui Asachi Georgiu din Moldova 
și la ale lui Eliade din Muntenia pe la 
1860 literile latine începă a ave o tre
cere mai mare în principate; pressa ro

mână, care pe la 1860—61' era repre- 
sentată prin vre-o 19 Ziare, îmbrăcă cos- 
tumulă adevărată străbună.

Despre unitatea ortografică însă nu 
era vorbă. Două comisiunl profesorale: 
una la BucurescI, alta la Iași instituite 
înainte de anii 1860, anume au fostă re- 
cercate să discute cestiunea ortografiei 
cu litere latine. Guvernulă austriacă din 
rațiuni de organisațiune politică delegă 
la 1860 trei comisiunl cu defigerea or
tografiei, una la Sibiiu, alta la Timișora 
și alta la Cernăuți. Cu escepțiunile Bu- 
covineniloră, resoluțiunile celoră două 
comisiunl fură puțină decise afară de 
repugnarea ori cărei ingerențe a guver
nului în materiă de limbă și ortografia 
română, care fu pronunțată într’ună ton 
destulă de bărbătescă, conscie fiindă de 
misiunea, „că națiunea nostră este una, 
limba ei încă are să fiă una și aceeași11. 
In sensulă acesta comisiunea din Sibiiu 
pretindea, că spre a judeca și decide a- 
supra obiectului în cestiune se recere 
florea națională în unitate.

(Va urma.)
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Mai târdiu Bazaine a fostă trasă în 
cercetare pentru căușele desastrului său. 
In 6 Octomvre 1873 elă a fostă adusă 
înaintea consiliului de resbelă, sub pre
ședinta ducelui de Aumale și în 10 Dec. 
ală aceluiași ană a fostă condamnată la 
morte. Judecătorii înșiși au cerută însă 
agrațiarea lui dela președintele Mak- 
Mahon care a străformată sentința de 
morte în închisore de 20 ani. Opi- 
niunea publică în 'Francia susține și 
acuma, că Bazaine prin atitudinea sa 
echivocă și așteptătore a tradată intere
sele apărării naționale.

Bazaine a fostă transportată și în
chisă în fortulă Sainte-Margerite. După 
9 luni sosi deodată soirea, că a fugită 
din captivitate. Unii credă, că însuși 
Mak-Mahon, soțulă lui vechiu de arme, 
l’a. lăsată să scape. De atunci Bazaine 
a trăită în Spania și nu s’a mai aucjită 
nimică de elă pănă acuma. Elă a fostă 
uitată ca toți cei ce au avută nenoro
cirea de a fi învinși.

Bazaine a murită în cea mai mare 
singurătate căci soția sa, o creolă încă 
tânără, de trei ani se află cu copii săi 
mai mici în Mexico. Nici fiulă său celă 
mai mare, care servesce ca sergentă în- 
tr’ună regimentă de vânători spaniolă 
n’a fostă la tată-său, când a murită. 
Bazaine lăsă după sine puțină avere. 
Elă era forte agreată în societatea din 
Madridă.

Industria forestieră pe domeniul! 
coronei în Romania-

Din „Curier. Fin“. din BucurescI 
reproducemă în estrasă următorele:

După grele lupte și mari sacrificii 
amă ajunsă în fine să numărămă și în 
România câteva esploatațiunl de păduri 
de o ordine superioră, care ne dă măsură 
de ceea ce pote face mintea și mâna o- 
mului pentru cultură și oivilisațiune.

Voimă să vorbimă de importantele 
industrii forestiere instalate la Bicază, 
Sabașa și Mălini, ai căroră munți și pă
duri locuite pănă erl de totă felulă de 
fiare sălbatice, au ajunsă astăcjl a fi trans
formate într’ună felă de orășele locuite 
de sute de lucrători, silonate de căi fe
rate și iluminate cu electricitate.

S’ar părea că ceea ce avansămă 
aci ar fi ună visă, de-orece nimănui nu 
i-ar trece prin minte că în munții sălba
tici dela Mălini s’ar putea găsi esploa
tațiunl de ferestrae americane cu 18 ki
lometrii de drumă de feră și cu servi
ciu de electricitate înadinsă instalată 
pentru a activa și noptea câtă mai mult 
posibilă esploatațiunea. Cu tote acestea 
lucrulă esistă și industria forest’eră din 
munții Bicazulă, Șabașa și mai cu semă 
din munții Mălini, este și trebue să fiă 
considerată ca una din cele mai frumose 
podobe și mai mari succese ale Româ
niei economice!

In urma răsboiului vamală țăranii 
din partea locului, cari se ocupau altă
dată cu crescerea viteloră, la care au 
renunțată de când Austro-Ungaria ne-a 
închisă granițele, găsescă astădl a de
servi cu carele și cu brațele loră o in- 
dustriă formidabilă care le procură de 
lucru.

Din tote acestea reese, că ceea ce 
urmăresce administrația domeniului Co
ronei este crearea unui centru de muncă 
pentru locuitorii români. Aceia, cari 
susțină că pe aceste domenii n’ar fi de- 
câtă streini, neadevăruri grăescă deore- 
ce e sciută de totă lumea, că toți îm- 
piegații administrației domeniului coronei 
suntă români și ca lucrători simpli nu 
se întrebuințeză streini, decâtă numai a- 
tuncl, când Românii nu voescă să lu
creze.

Intemplărî diferite.
Focu. In comuna Ciugudelă ună in

cendiu vehementă a causată o pagubă 
de 6000 fl. locuitorului Mânu Ironimă, 
arendatorulă domeniului lui Palfy Denes. 
Se presupune că făculă ar fi fostă pri

cinuită de mâni rele. S’a pornită .cer
cetare.

Nenorocire. In 14 Septemvre n. c. 
au mersă mai mulțl locuitori din co
muna Secașă, ca să-și păzescă cucuru- 
zulă din imașulă comunală pe care îlă 
prădau porcii sălbatici. D’odată se..i- 
vesce însă ună porcă sălbatică (gligană) 
ne mai pomenită de mare înaintea lui 
Iosifă Marișă, care la momentă îșl des
cărca pușca asupra lui, rănindu-lă la ună 
picioră. Porculă sălbatică însă înfuriată 
se repede la densulă și începe a-lă stră
punge cu colții întru atâta, în câtă bie- 
tulă omă îndată a și murită. La au- 
d ea sgomotului au grăbită apoi ceia- 
lalți soți ai nenorocitului, cari pușcară 
porculă sălbatică aducendu-i pe ambii 
în comună morțl. — Bătrânii spună că 
în vieța loră nu au văzută dihaniă atâtă 
de mare.

Norocii în nenorocire. Din Sighe- 
tulă Marmației se scrie, că președintele 
de tribunală de acolo Ebstka Geza, îm
preună cu nevastă-sa și cp judele de tri
bunală Segan Antal fură amenințați de 
o mare primejdiă în diua de 25 Sept. 
Pe când ei se preâmblau împreună cu 
trăsura, de-odată se răsturnară aruncați 
fiindă câtă colo departe de trăsură. Fi- 
ind-că loculă pe care au cădută era plină 
cu petrii, președintele de tribunală îșl 
sfășia fața și fu vătămată la capă, ne
vastă-sa îșl rupse gura și se răni la pi- 
ciore, er judele de tribunală îșl sparse 
capulă în trei locuri. Noroculă constă 
în împrejurarea, că nici unulă n’a pri
mită rană de morte.

Literatură.
„Lumina pentru toțF, revista peda

gogică, apare în BucurescI de două-orl pe 
lună sub direcțiunea d-lui Eniu Băltdnu 
(Calea Moșilor Nr. 138); abonamentulă pe 
ană 12 lei. — Cuprinsulă N-rului 6 an. 
IV. 15—31 Augustă 1888: Pentru ci
titorii noștri, de direcțiă; Mișcarea pedago
gică din afară': Transformismul, de D. Io- 
nescu; George Crețianu, de Al. I. Șontu; 
Schițe din Istoria Pedagogiei, de Ionă 
Russu; O carte de mare însemnătate, de Ion 
Russu ; Metodă, Mod, Procedură și formă 
în Pedagogiă, deE. B.; Din Ungaria, de 
I. Russu; Bibliografia.

Incitare.
Domnii membri ai despărțământului 

IV (Sasă-Sebeșă) ală Asociațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română, precum și alțl 
iubitori de progresulă poporului română 
se învită prin acesta cu totă onorea a 
participa la adunarea generală a despăr
țământului ce se va ține la 28 Octomvre 
a. c. st. n. în comuna Săsciorl.

Sasă-Sebeșă, 30 Septemvre 1888. 
Direcțiunea despărț. IV.

Danilu Davidd, loanu Piso, ,
actuariu. directoru.

Mulțămită publică.
Comitetulă parochială ală bisericei 

SS. Archangell din Satulungă aduce prin 
acesta mulțămită următoriloră generoși 
donatori, cari înțelegându despre starea 
critică, în care se afla școla nostră, s’au 
grăbită a ne veni în ajutoră prin con- 
tribuirl benevole, colectate de D-lu Pa
velă Panțu, comerciantă în Ploeșcl:

Pavelă P. Panțu 40 lei, Ionă R. Go- 
logană 20 lei, George P. Panțu 20 lei, 
Alecse P. Panțu 20 lei, Ionă G. Stroescu 
20 lei, M. T. Stănescu 10 lei, Nicolae B. 
Olteană 5 lei, G. Dobrescu 5 lei, A. Na- 
umescu 10 lei, Duțu P. Panțu 5 lei, 
Duțu R. Panțu 9 lei, G. Cârjeană 5 lei, 
Niță Pârvescu 5 lei, A. Georgescu 5 lei, 
Max I. Schafură 2 lei, D. Theodorescu 
2 lei, N. Petrescu 2 lei, Ghiță Gr. So- 
rescu 10 lei, George Radovici 10 lei, 
Constandină Ionă 5. lei, S. Schmettau 2 
lei, N. I. Brânzescu 21ei, C. Dimitrescu 2 lei, 
D. G. Moțoiu 2 lei, Ștefană Nicolau 2 lei, 
Scarlat Ionescu 2 lei, Ion I. Carabelea 2 lei, 
Protopopescu 2 lei, T. D. Christescu 3 lei, 
Niță L. Gogașa 1 leu, Tache Aldescu 1 leu, 

D. Bombănă 2 lei, H. A. Alexiu 2 lei, 
Anonimă 5 lei, Aronă Trifu 2 lei, Ano
nimă 2 lei, Ghiță Ionescu 10 lei, Preo- 
tulă N. Iochimescu 8 lei, Hagi V. Va- 
siliu 1 leu, Ionă B. Găitană 5 lei, Iri- 
miă I. Hărjescu 2 lei, George R. Bociogă 
2 lei, George Sulescu 2 lei, Valeriu R. 
Bociogă 2 lei, Costică V. Brașoveană 2 
lei, Ion Lăzărescu 4 lei, Dumitru R. 
Chițu 2 lei, Zacharia 2 lei, Radulă 1 leu, 
O. Penescu 1 leu, Paraschivă Dimitrescu
1 leu, Tache D. Stănescu 2 lei, Anonim
2 lei, I. S. Xenia 2 lei, C. Zacharia 1 
leu, Demetru Cosmescu 2 lei, Ionă Minea 
2 lei.

Suma totală 300 lei.

SOIRI TELEGRAFICE.
Viena, 2 Octomvrie. La ordinulu 

Majestății Sale se aduna astaeji aici 
deja toți archiducii ca s6 primescă 
pe împeratulu Germaniei.

Viena, 2 Octomvre. Imperătesa 
va primi pe împâratulu Wilhelm 
la palatu (Hofburg).

Berlinii, 2 Octomvrie. Consilia- 
rulu secretă Geffken îndată după 
arestarea sa a fostu supusă unui 
interogatoriu de trei ore înaintea 
procuraturei superidre. Astăcji /va 
fi supusă unui interogatoriu îna
intea judelui de instrucțiune. In 
privința transportării sale la Ber
lină s’au începută negociărl între 
autorități.

Berlinu, 2 Octomvre. Soirea că 
împeratulă a declarată în Detmold 
memoriile lui Friderică ca false 
se desminte categorică. împeratulă 
șî-a esprimată numai nemulțumi
rea asupra publicării.

Miinchen, 2 Octomvre. Impera- 
tulu Germaniei a sosită aici aseră. 
La gară dându-se josu din cupeu 
a alergată înaintea prințului-re- 
gentă ală Bavariei, l’a salutată îm- 
brățoșându-lă și serutându-lă de 
cinci ori.

In urma unei viue mișcări în
tre internaționali și anarhiști și în 
urma unoru faime de atentată au 
sosită aici mulțime de polițiști se- 
creți.

DIVERSE.
llnîi glonțu în capii 29 de ani. Prin

tre soldații căduțl la bătălia dela San- 
Martino în 1859, a fostă și Antonio Fen- 
datari, din Cremona, lovită de ună glonță 
în frunte. Elă se vindeca de rana pri
mită, der din Maiu anulă acesta se plân
gea de o mare durere de capă. In ace- 
lașă timpăîo ușoră umflătură se produsese 
în loculă unde fusese rana. Medicii bă- 
nuiră, că o sâ fiă o țandără de osă, și 
declarăra lui Fendatari, că trebuia să ’i 
estragă țandăra, ca să se evite compli- 
cațiunl. Rănitulă primi. Care nu fu 
însă mirarea doctoriloră Pizzamiglio și 
Coggi, când după ce scoseră câteva țăn
dări de osă, găsiră ună glonță de pușcă 
ghintuită austriacă, glonță care de două- 
decl și nouă de ani dăcea turtită în cu
tele frunții, fără ca Fendatari să fi dată 
vre-o dată sema de una ca asta în totă 
acea vreme. Fusese în totdâuna încre
dințată, că glonțulă, lovindă în cozora- 
culă chipiului, deviase și ’lă rănise numai 
superficială. Operațiunea, care a izbutită 
forte bine, a ținută două ore și jumătate. 
Glonțulă se băgase așa în osă, că hirur- 
gulă a fostă nevoită să ’lă scotă în fă- 
rîmăturl. Fendatari se simte acuma forte 
bine și rana operată i se va închide în 
curândă.

Stațiunea romană Centum -Putea, 
cea multă căutată de istorici și archio- 
logl, să pare a se fi descoperită în apro
pierea (cătră Nordă) a comunei Surdu- 
culă-mare în Comitatulă Caraș-Severină. 
Acestă stațiune formeză ună quadrată de 
200 de pași în lungimea unei lături și 
este împresurată și astădl de ună șanță 
de 2 metri de înaltă. Cărămizile ro
mane aflate califică loculă de o întări- 
tură romană. Fundamente de casă nu 

se vădă, der decă s’ar întreprinde săpă
turi, e verosimilă, că se voră descoperi 
și fundamente. Stațiunea se vede, că 
n’a avută o deosebită însemnătate. Părți 
ale călei romane s’au aflată încă bine 
conservate. In depărtarea dela comuna 
JidovinI (Bersovia) pănă la Centum-pu- 
tea corespunde precisă cu îndepărtarea 
ce. o aflămă în table numite Peutinge- 
riane între aceste două locuri. Ce se 
atinge de numirea stațiunei Centum- 
Puțea (o sută de, puțuri) . probabilă, că 
pe timpulă Romaniloră fiindă regiunea 
acesta încongiurată de păduri seculare, 
voră fi existată multe fântâni în apro
pierea ei.

Tonuld ca putere motrice. Câteva 
diare francese suntă pline cu felă de 
felă de descripții minunate și dări de 
semă asupra nouâi descoperiri a Ameri
canului Keely, care voesce să întrebuin
țeze o putere interatomatică la tunuri. 
Acestă putere a lui este tonulă. Intr’o 
4i elă a observată influența acorduriloră 
musicale asupra gemuriloră și asupra o- 
glincjiloră din odaia unde locuia. „Cor
dele de sârmă, Z*00 Keely, vorbeau, 
sticla răspundea întocmai și regulată.“ 
Acestă observațiă au mai făcut’o și alții, 
der d. Keely se folosi de dânsa și con
chise de aci, că cu o orchestră poți des
fășura o putere mare, care să fiă chiar 
și mai mare decâtă ală cataractei Nia
gara și o d-ră care drăngănesce din 
piano, desfășură o putere, care echiva- 
leză cu aceea produsă de 200 de cai. 
Motorulă său interatomatică e consti
tuită din ună liberatoră, care stă în le
gătură cu ună diapasonă și care este 
pusă în mișcare prin ună mare arcușă 
de vidră. Puterea ce se află adunată 
în liberatoră,. trece apoi prin o rețea 
(împletitură) făcută din platină. De aci 
puterea e transportată mai departe și 
apoi pune în vibrațiă roțile și pârghia, 
într’ună cuvântă la ori ce și ori și cum. 
Keely a făcută ună astfelă de motoriu 
cu ajutorulă unui cornet â piston, de o 
putere de 250 de cai. Cu acestă nouă 
mașină elă a făcută nisce esperiențe mi
nunate, în fața unui publică, care se 
compunea din mai mulțl bărbați com
peting. In 18 minute găuri cu ună sfre- 
delă o gaură adâncă de 6 metri, avândă 
o circumferință de ll/2 metri în grani- 
tulă quarțos din Cotskil-Mountains. Mai 
târejiu apoi fixă motorulă său la o loco
motivă, pe care singură în personă o 
conducea cu acestă putere dela Filadelfia 
la New-York.

Cursulu pieței Brașovu
din 29 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 9.34 Vend. 9.38
Argintă românescă . „ 9.30 r 9.34
Napoleon-d’orI . . . „ 9.54 H 9.56
Lire turcescl . . . „ 10.82 i< 10.86
Imperiali.................... „ 9.82 M 9.86
Galbinl.................... „ 5.62 n 5-67
Scris, fonc. „Albina“6D/0 „ 101— H —.—

n n n ^°/o „ 98— » 98.50
Ruble rusescl . . . „ 128— H 129—
Discontulă .... 672—8% pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 29 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4"/0............................. 100.—
Renta de hârtiă5°/0................................... 90.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 146.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 112.50
Bonuri rurale ungare...............104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.50
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.............................................99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului........................................... 122.75
Renta de hârtiă austriacă . . . . 81.15
Renta de argintă austriacă .... 81.80
Renta de aură austriacă........................110.50
LosurI din 1860 .................................. 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 873.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.25
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.60
Galbeni împărătesc! ......................... 5.71
Napoleon-d’orI....................................... 9.58
Mărci 100 împ. germane......................... 59.45
Londra 10 Livres sterlings .... 121.40

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Se desemne abonamenlft pre anultt 1883
la

AMiCULU FAMILIEI. ț)iaru beletristicii și enciclopediciî-literarti — cu ilustrațiuni. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 di 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteza cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilorfi de pretutindenea. precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totfi nisuesce a întinde tuturoru individilorii 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețuia de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. f)iaru bisericescu, școlarii și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'A—372 c61e; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni,— mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanfii primescu gratisu totti alu patrulea esemplaru. 
Numeri de girobă se trimită gratisu ori-cui cere.

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania. "W

Apologie. Discusiuni filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paula Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc!în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și IU. Prețuia broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura HI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Una volumă de preste 26 cole. Acest 
opa de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avendfl și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s’a stabilita 
respectiva serbătore. Prețuia e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețuia 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina 0. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr.

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuia 
15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: idea
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. . Prețuia 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Codreană craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
Georgin, Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță

din emigrarea lui Dragoșa. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is-, 
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petra Dulfu. Prețuia 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
dapă Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
pian Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretula M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr. J

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu și cbemiă. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed, II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosula 
elevilora normali (preparandiall), a în- 
vățătorilora și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesora pre- 
parandialu. Prețuia unui esemplara cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămfi 
vre-una opa, întocmită după lipsele 
scolelord nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesfl directorilorfl și învă- 
țătorilora ca celora în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popa, profesora la 
gimnasiula' din Năsăuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioana Buteanu, 
prof. gimn. Una voluma de peste 30 
cole. Prețuia 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesora. Opu aprobata și 
din partea ministeriului de Culte și in
strucțiune publică cu rescriptula de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindenda composițiunl de ' tota 
soiula de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alți cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă’1!? a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetbre la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilti Trifu profesorii prep ar an- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăcium:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosa ilustrată. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată; pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
es.emplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icon© frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fl.

Visuld Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni -frumose-. Cu icone fru- 
mose. Prețuia unui esemplara spedata 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuia unui esemplara legata și spe
data franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov ir


